
ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ZÁPIS 
z 4. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, 

které se konalo dne 15.4.2019

od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Pří tomni: MUDr. Tomáš Adámek, zastupite l
Mgr. Luboš Bäuchel , radní
J iř í  Čepelka, zastupite l
Hana Drobná, zastupitelka
Petr Hájek, starosta
Vladimír Chudý, zastupite l
Ing. Radim J i rout  MBA LL.M, zastupite l
Ing. Marcel  Klement,  tajemník
Ing. Michal Kokula,  zastupite l
Bohumil  Machačný, zastupitel
Mgr. Jan Pokorný, radní
Matouš Pořický, místostarosta
J iř í  Prec l ík , místostarosta
Ing. Bc. Jaros lav Řeháček, zastupite l
MUDr. J iř í  Řezníček, zastupite l
Jana Severová, zastupite lka
MUDr. Jan Skotálek, zastupite l
Petr Strákoš, radní
Mgr. Pavel  Svatoš, místostarosta
Bc. Anna Škopová, radní
Tomáš Teplý, zastupite l
PedDr. Ji ř í  Tomášek, zastupite l
Mgr. Radka Vašková, zastupitelka
Zdeněk Velebný, zastupitel
Petr Wagenknecht,  zastupite l
Jan Zábrodský, radní

Omluveni: RSDr. Jaroslav Fišer,  zastupite l
Mgr. Ji ř í  Holubář, zastupite l

Nepří tomni: <dle prezenční  l is t iny>

Hosté: <dle prezenční  l is t iny>

Předsedaj íc í : Petr Hájek, starosta
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Ověřovatelé: <dle prezenční  l is t iny>

Číslo
bodu

Bod
Komentář

2. Zahájení a schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města

Starosta města Petr Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí a uvedl, že ze 
zasedání je pořizován záznam pro veřejné a úřední záznamy, kdy odkaz na záznam bude umístěn 
na webu města. Dále konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a veřejně vyhlášeno a materiály 
byly elektronicky doručeny ve stanoveném termínu.
Uvedl, že ve chvíli zasedání je přítomno 25 členů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo 
města je tedy usnášeníschopné. Dále uvedl, že zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad 
Orlicí  je k dispozici k nahlédnutí u zapisovatelky, přehledy 11. a 17. Rady města Ústí nad Orlicí 
byly zveřejněny na úřední desce a na webu města a jsou nyní k dispozici k nahlédnutí v sále. 
Ověřovateli zápisu byli určeni Bc. Anna Škopová a MUDr. Jiří Řezníček, s čímž oba souhlasili.
Zapisovatelkou byly určeny Bc. Gabriela Krátká a Bc. Karina Habrová, skrutátorkami Zdeňka 
Nováková a Lucie Břízová.
Z celého zasedání byli omluveni Mgr. Jiří Holubář a RSDr. Jaroslav Fišer.

Předkladatel: Starosta Hlasování 
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Výsledek hlasování: 

3. Připomínky k zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva města

Zastupitelstvo města nemělo připomínky k zápisu 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.

Předkladatel: Starosta Hlasování 
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Výsledek hlasování: 

4. 82/4/ZM/2019 FIN/1 - Střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Orlicí s analýzou 
financí a ratingem
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-bere na vědomí
Střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Orlicí s analýzou financí a ratingem zpracovaný 
Ing. Luďkem Tesařem, IČO 74372246.

Důvodová zpráva: 
Analýza je členům zastupitelstva města předložena k prostudování, její autor bude přítomen na 
jednání zastupitelstva města, analýzu bude prezentovat a bude připraven zodpovědět případné 
dotazy.
Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s rozpravou, ve které P.  Hájek 
představil přizvaného hosta pana Ing. Luďka Tesaře, který prezentoval ohlášené téma. 
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V rámci své prezentace střednědobého výhledu rozpočtu města Ústí nad Orlicí vyjádřil pochvalu 
nad rozvojem města a v závěru prezentace doporučil určitá řešení, která by umožnila ještě 
výhodnější nakládání s finančními prostředky města.
Ing. Jirout uvedl, že mu v prezentaci chybí pesimistická linka. Řekl, že se v prezentaci vychází z 
predikce zdaněných příjmů s ročním růstem 2,8 %, ale následující roky by naopak mohlo dojít 
k poklesu o 3 % atd. Má obavu, že by se některé plánované investice museli zredukovat a 
požádal Ing. Tesaře o opravdu pesimistický výhled. Ing. Tesař odpověděl, že tato analýza již 
počítá s tzv. pesimistickým výhledem a uvedl, že i přesto město Ústí nad Orlicí má  finanční 
rezervy a může si dovolit  finan. prostředky "přelévat" tam, kde budou pro danou chvíli potřeba. 
Zároveň uvedl, že ve své analýze počítá s menším daňovým růstem, než je všeobecně 
předpokládáno a od toho se odvíjí celá analýza, která sama o sobě je skeptická a není třeba 
vytvářet jiné scénáře. Ing. Jirout znovu uvedl, že má obavy a poukázal na mírný propad minulých 
let. Ing. Tesař odvětil, že je krizovým manažerem a všechna tato hlediska ve své analýze 
zhodnotil, a proto je výsledek jeho analýzy dostačující.
Na závěr rozpravy P. Hájek uvedl, že novou analýzu berou na vědomí a zároveň také finanční 
výbor.
Pozn.:
Mgr. Pokorný odešel v 15:39 hodin a přišel v 15:45 hodin.
Ing. Jirout odešel v 15:52 hodin.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel: Ing. Petra Brejšová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

5. 83/4/ZM/2019 MPO/1 - Směnná smlouva - Kerhartice nad Orlicí - fyzická osoba
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření směnné smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 24 
Ústí nad Orlicí, jako směnitelem 1, a V░░░░ S░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 

jako směnitelem 2. Předmětem smlouvy je směna p.p.č. 314/19, p.p.č. 314/26 a p.p.č. 
314/25 za p.p.č. 314/28 vše v k.ú. Kerhartice nad Orlicí s doplatkem kupní ceny ve výši 
58.590 Kč, dle přílohy usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy v daném termínu 

Termín: 15.5.2019

Důvodová zpráva: 
Majetkoprávní odbor předkládá k projednání směnnou smlouvu ke směně pozemků mezi Městem 
Ústí nad Orlicí a  562 06 Ústí nad Orlicí. Směna pozemku je 
navržena na základě místního šetření uskutečněného po směně pozemků s panem  
při majetkovém vypořádání pozemků dotčených stavbou protipovodňových opatření z důvodu 
narovnání majetkoprávního vztahu k užívání příjezdové komunikace k řadovým garážím a 
scelením pozemků Města Ústí nad Orlicí a pana 
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Předmětem směny je část p.p.č. 314/25 - trvalý travní porost o výměře 411 m2, což je nově dle 

geometrického plánu č. 523-423/2018 p.p.č. 314/25 o výměře 332 m2, dále p.p.č. 314/19 - trvalý 

travní porost o výměře 33 m2 a p.p.č. 314/26 - trvalý travní porost o výměře 43 m2 vše v k.ú. 
Kerhartice nad Orlicí. Za strany pana  by měla být směněna část p.p.č. 314/14 - trvalý 

travní porost o výměře 2.927 m2, což je nově dle geometrického plánu č. 523-423/2018 p.p.č. 

314/28 o výměře 191 m2. Rozdíl výměr směňovaných pozemků činí 217 m2.
Stavební úřad, odbor rozvoje města, odbor životního prostředí a OV Kerhartice nemají připomínek.

Kupní cena v místě a čase obvyklá stanovená soudním znalcem činí 270 Kč/m2. Doplatek p. 
Střasáka za rozdíl výměr směňovaných pozemků činí 58.590 Kč.
Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Eva Polakovičová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

6. 84/4/ZM/2019 MPO/2 - Záměr prodeje p.p.č. 1162/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-neschvaluje
záměr prodeje p.p.č. 1162/8 v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě žádosti S░░░░ ░ H░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi

1.1. zajistit úkony dle rozhodnutí zastupitelstva města v daném termínu

Termín: 30.4.2019

Důvodová zpráva: 

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 1162/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 590 m2.

O prodej p.p.č. 1162/8 o výměře 590 m2 požádal pan  
 za účelem chovu včel a provozování včelaření. 

Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemají připomínek k prodeji.
Majetkoprávní odbor doporučuje namísto prodeje pozemku uzavřít se žadatelem pouze smlouvu a 
nájmu pozemku, jelikož pozemek je situován mimo zastavitelné území v ploše zemědělské, jedná 
se o remízek, který tvoří ucelený soubor s dalšími pozemky ve vlastnictví Města. Pozemek není v 
nájmu. Okolní zemědělské pozemky má v nájmu společnost AVENA. 
Po projednání žádosti Radou města dne 18.02.2019 byl žadatel informován, že rada města 
nedoporučuje prodej pozemku a nabízí zahájit jednání o pronájmu pozemku, zároveň byl žadatel 
informován, že žádost o prodej bude následně projednána zastupitelstvem města. K zaslané 
nabídce pronájmu pozemku majetkoprávní odbor nemá od p  k dnešnímu dni 
žádné písemné vyjádření.
Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.
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Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Eva Polakovičová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

7. 85/4/ZM/2019 MPO/3 - Záměr prodeje p.p.č. 1626/32 a 1626/39 v k.ú. Ústí nad 
Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-neschvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 1626/32 a p.p.č. 1626/39 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí na základě 
žádosti ░░░░ ░░░░ H░░░ a L░░░ T░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 

dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi

1.1. zajistit úkony dle rozhodnutí zastupitelstva města v daném termínu

Termín: 30.4.2019

Důvodová zpráva: 

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p.p.č. 1626/32 - trvalý travní porost o výměře 373 m2 a p.p.č. 

1626/39 - trvalý travní porost o výměře 312 m2 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí, jedná se o pozemky u 
ulice Jižní. 
O prodej p.p.č. 1626/32 a p.p.č. 1626/39 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí požádali manželé  

 za účelem stavby rodinného domu.
Záměr prodeje výše uvedených pozemků nebyl schválen předchozím Zastupitelstvem města Ústí 
nad Orlicí v roce 2015 a 2017 a je předložen k projednání z důvodu nového složení rady a 
zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. 
Stavební úřad k zamýšlenému prodeji sděluje, že v platném územním plánu města je přes část 
pozemku p.č. 1626/32 navrhováno pěší propojení ve směnu do Wolkerova údolí. Toto propojení je 
v současné době využíváno, územní plán jej respektuje a navrhuje jeho realizaci. Část pozemku 
dotčenou propojením stavební úřad doporučuje ponechat ve vlastnictví Města. V případě prodeje 
zbývající části pozemků navrhuje prodloužit chodník jižním směrem, řešit i šířku komunikace, 
která je v této části nedostatečná.
Odbor rozvoje města sděluje, že se v dané lokalitě nachází využívané pěší propojení do Wolkerova 
údolí a z tohoto důvodu prodej nedoporučuje.
Odbor životního prostředí nesouhlasí s prodejem z důvodů uvedených stavebním úřadem a 
odborem rozvoje města.
Rada města se zabývala prodejem pozemků v lokalitě Štěpnice Jih, jejichž součástí jsou i tyto 
výše uvedené pozemky, a dne 18.03.2019 rozhodla, aby stavební úřad v územním plánu města 
Ústí nad Orlicí zařadil tyto pozemky do veřejné zeleně, a zároveň uložila stavebnímu úřadu úkol 
tuto změnu připravit k projednání.
Žadatelé mají s městem vypořádané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.
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Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Eva Polakovičová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

8. 86/4/ZM/2019 MPO/4 - Dodatek č.2 ke Smlouvě o bezúplatném převodu - ÚZSVM
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-revokuje
usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí č. 570/24/ZM/2018 ze dne 24.9.2018.

II. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti čj. 
UZSVM/HUO/2198/2010-HUOM-Sp 4/2006 JIN mezi Městem Ústí nad Orlicí, se sídlem 
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, jako nabyvatelem a Českou republikou - 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2-Nové Město, IČ 69797111, jako převodcem jehož předmětem je úprava 
smluvních podmínek, dle přílohy k usnesení ZM.

III. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi

1.1. zajistit podpis dodatku č.2  v daném termínu.

Termín: 25.4.2019

Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města dne 24.9.2018 usnesením č. 570/24/ZM/2018 schválilo uzavření dodatku č.2 
smlouvy o bezúplatném převodu s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Majetkoprávní odbor předkládá na základě požadavku ÚZSVM novou verzi dodatku 
č.2 s pozměněnými omezujícími a zavazujícími podmínkami ohledně využívání nemovitosti čp. 
1343 a st.p.č. 2844 (budova Centra sociální péče), kterou město Ústí nad Orlicí dne 11.11.2010 
nabylo bezúplatně od České republiky- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Eva Procházková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

9. 87/4/ZM/2019 MPO/5 - Kupní smlouva - p.p.č. 308/10, k. ú. Kerhartice nad Orlicí, v 
obci Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí 
nad Orlicí, jako prodávajícím a panem J░░░░ ░ V░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

Stránka č. 6 z 33Zápis [4/ZM/15.4.2019]

25.4.2019http://172.16.2.159:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



░░░░ ░░░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 308/10 v k.ú. Kerhartice 

nad Orlicí za kupní cenu ve výši 4 400,- Kč, dle přílohy k usnesení ZM.   

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi

1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy v daném termínu

Termín: 17.5.2019

Důvodová zpráva: 

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem pozemku p.p.č. 308/10 - trvalý travní porost o výměře 44 m2 v 
k.ú. Kerhartice nad Orlicí, v obci Ústí nad Orlicí. O prodej pozemku požádal pan  

 z důvodu, že výše uvedená parcela sousedí s 
pozemky p.p.č. 308/8, 308/14 a 308/1, které jsou ve vlastnictví pana  V 
budoucnu mají být uvedené pozemky převedeny do vlastnictví pana 

Kupní cena je stanovena v ceně v čase a místě obvyklé 4. 400,- Kč (tj. 100,- Kč/m2), znaleckým 
posudkem.

Stavební úřad, odbor životního prostředí a odbor rozvoje města nemá k prodeji připomínek.
OV s prodejem souhlasí.
Žadatel má s městem vyrovnané finanční vztahy ve lhůtě splatnosti.

Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které se Ing. 
Bc. Řeháček dotázal, zda na pozemku už v současné chvíli stojí bazén a přístřešek? Mgr. Šťovíček 
odpověděl, že pozemek je již obhospodařovaný. Na to se Ing. Bc. Řeháček dotázal, zda se 
pozemek užívá na základě smlouvy? Na to Mgr. Šťovíček odvětil, že nikoliv. Ing. Bc. Řeháček se 
také pozastavil nad tím, že v přílohách není uveden znalecký posudek. Mgr. Šťovíček přislíbil, že 
posudek dodá. K tomu reagoval i P. Hájek a uvedl, že znalecké posudky chybí i u dalších dnes 
projednávaných bodů. Uznal, že toto opomenutí je chyba a dal pokyn vedoucímu majetkoprávního 
odboru, aby znalecké posudky dodatečně zaslal všem zastupitelům. 
Pozn. :
Ing. Jirout přišel v 15:59 hodin.
B. Machačný a MUDr. Skotálek odešli v 16:00 hodin.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 15 Proti: 1 Zdrželo se: 8 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

10. 88/4/ZM/2019 MPO/6 - Kupní smlouva - p.p.č. 667/46 v k.ú. Černovír u Ústí nad 
Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi Městem Ústí nad Orlicí, IČ:00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí 
nad Orlicí, jako prodávajícím a K░░░ a H░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ , jako kupujícím. Předmětem smlouvy je prodej p.p.č. 667/46 v obci Ústí nad 
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Orlicí, v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 4.700 Kč, dle přílohy k 
usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi

1.1. zajistit uzavření kupní smlouvy v daném termínu

Termín: 17.5.2019

Důvodová zpráva: 

Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem p. p. č. 667/46 - ostatní plocha o výměře 47 m2 v obci Ústí nad 
Orlicí, v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí. O prodej celé parcely požádali  

 za účelem sjednocení pozemku. Kupní je 

stanovena v ceně v čase a v místě obvyklou 4.700 Kč (tj. 100 Kč/m2), znaleckým posudkem (č. 
4359-1/2019, vypracoval: Ing. Milan Nágl).
Stavební úřad, odbor rozvoje města a odbor životního prostředí nemá k prodeji připomínek.
OV s prodejem souhlasí.
Žadatelé mají s městem vyrovnané finační vztahy ve lhůtě splatnosti.

Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které Ing. Bc. 
Řeháček upozornil, že u tohoto bodu není přiložen znalecký posudek. Na to Mgr. Šťovíček přislíbil, 
že vše zajistí.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

11. 89/4/ZM/2019 MPO/7 - Směna částí p.p.č. 855/7, 855/3, 1316/2, 934/3, 855/15, a 

1321/2 v k.ú. Hylváty

K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje

uzavření směnné smlouvy Městem Ústí nad Orlicí, IČ:00279676, Sychrova 16, 562 24 Ústí 
nad Orlicí, jako směnitelem 1 a panem T░░░░ T░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako směnitelem 

2. Předmětem smlouvy je směna částí p.p.č. 855/7, 855/3, 1316/2, 934/3, 855/15 (v majetku pana T░░░░ T░░░░ ) a části 

1321/2 (v majetku města Ústí nad Orlicí) v obci Ústí nad Orlicí v k.ú. Hylváty, bez doplatku, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi

1.1. zajistit uzavření smlouvy v daném termínu.

Termín: 17.5.2019

Důvodová zpráva: 
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MPO obdžel úkol zajistit odkup pozemku od  (průchod podél trati).
Za tímto účelem předkládá vedoucí MPO zastupitelstvu města návrh řešení formou směnné 
smlouvy.
Město Ústí nad Orlicí by získalo část p.p.č. 855/15 (nově 855/33) pro zajištění cesty pro pěší k 
železniční trati. Část p.p.č. 943/3, 855/3, 850/1 a 855/7 (nově 934/3), ve které  je umístěn 
vodovod v majetku společnosti Tepvos a město by mohlo realizovat případné další investiční 
záměry.
Pan Teplý by získal část p.p.č. 1321/2 (nově 1321/15 a 1321/13), podél místní komunikace 
končící za hřbitovem v Hylvátech, na kterém je umístěn plot v majetku 
Směna je navrhována v totožných rozměrech částí pozemků, tudíž bez doplatku.
Cena směňovaných pozemků je stanovena znaleckým posudkem při již realizovaném prodeji 

sousedních pozemků č. 855/15 a 850/1 (t.j. 198,- Kč/m2).
Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnensení s rozpravou, ve které se Ing. Bc. 
Řeháček vyjádřil, že pro místní občany bude zcela jistě výhodou vybudování průchodu v těchto 
místech, ale zároveň upozornil na pietu místa a nevhodnost budování betonového plotu u 
příchodu k místnímu hřbitovu. Dotázal se, zda směňované pozemky jsou opravdu stejně 
velké. Mgr. Šťovíček odpověděl, že nejsou, ale cenově ano a celá výměna bude bez doplatku. 
Další otázkou Ing. Bc. Řeháček obrátil pozornost k přiloženým  nákresům, ze kterých je patrno, 
který pozemek je  a který pozemek je městský, ale už není vidět již existující betonový 
plot, jenž zasahuje na městský pozemek. Mgr. Šťovíček odvětil, že toto souhlasí a jedná se o 
překrytí zhruba 1 až 1,5 metru. Ing. Bc. Řeháček reagoval, že lze tedy zaplotit městský pozemek 
bez jakéhokoli postihu? P. Hájek vysvětlil, že je běžnou praxí provést geometrické zaměření a 
tento postup není mimořádný a postupuje se takto i v jiných záměrech. Vše se koná v obecním 
zájmu a tím je vybudování průchodu. Reakcí na proběhlou diskuzi byl dotaz Ing. Bc. Řeháčka, 
který se chtěl ujistit, že v tomto případě je celá směna zajištěna předběžnou smlouvou a zdůraznil 
svůj nesouhlas s touto směnou. Uvedl, že má pocit, že je zastupitelstvo donuceno vydat souhlas s 
již existující stavbou a  s tímto také počítá. P. Hájek uvedl, že vše bylo v dostatečném 
časovém předstihu avízováno a bylo žádáno se k takovýmto tématům vyjádřit.
MUDr. Řezníček na toto reagoval svým poděkováním, že bude zajištěn průchod v této části města 
a zároveň vyzval Ing. Bc. Řeháčka, aby uvedl jiné smysluplné využití onoho metru, o který ve 
směně jde.
Pozn.:
B. Machačný přišel v 16:05 hodin.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 7 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

12. 90/4/ZM/2019 MPO/8 - Zásady spoluúčasti města na výstavbě technické 

infrastruktury

K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje

Zásady spoluúčasti města Ústí nad Orlicí na výstavbě technické infrastruktury pro novou 
bytovou výstavbu v období let 2019 - 2020, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Přemyslu Šťovíčkovi
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1.1. zajistit úkony dle rozhodnutí zastupitelstva města

Termín: 15.5.2019

Důvodová zpráva: 
MPO navrhuje k jednání zastupitelstva města novelu Zásad spoluúčasti města na výstavbě 
technické infrastruktury pro roky 2019 a 2020.  Na základě Zásad je předpokládáno vyplacení 
příspěvku v letošním roce cca 3 žadatelům v lokalitě "Štepnice - K letišti" (tímto by měli být 
vyplaceni všicni teoretičtí žadatelé v lokalitě). Zařazení podporovaných lokalit do Zásad je 
výsledkem jednání RM. V navrhovaných Zásadách jsou zařazeny lokality "Štěpnice K letišti" a 
lokalita "Štěpnice - jih" podle přiložené přílohy.
Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které se Ing. 
Bc. Řeháček dotázal, zda vedení města nevidí jiné pozemky, které by dostaly stejnou podporu 
jako tato lokalita? P. Hájek odpověděl, že v následujících dvou letech nevznikne nová lokalita, na 
které by měla vzniknout podpora výstavby technické infrastruktury. Pro další léta je třeba připravit 
návrhy na rozvoj bydlení v dalších lokalitách.

Předkladatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Zpracovatel: Mgr. Přemysl Šťovíček
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

13. 91/4/ZM/2019 FIN/2 - Návrh na rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě na přijetí 
úvěru na financování rekonstrukce objektu Dukla č.p. 300 v Ústí nad Orlicí
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-rozhoduje
o uzavření Dodatku ke smlouvě o úvěru ve výši 25.000.000 Kč (registrační číslo 
99021714131) uzavřené mezi Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 
07 Praha 1,IČO 45317054, jako věřitelem a městem Ústí nad Orlicí jako dlužníkem za 
účelem financování rekonstrukce objektu Dukla čp. 300 v Ústí nad Orlicí, ve znění dle 
přílohy.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, zajistit uzavření předmětného dodatku ke smlouvě.

Termín: 30.4.2019

Důvodová zpráva: 
Finanční odbor předkládá návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru. Dodatek ke smlouvě je připravován na 

žádost odboru rozvoje měsa. Stavební práce, které mají být úvěrem financovány, nebudou dokončeny před 

termínem, kdy měl být, dle platné smlouvy úvěru, tento úvěr dočerpán. Harmonogram a přehled financování stavby 

v letošním roce, zpracovaný odborem rozvoje města, je přílohou návrhu usnesení. Stavba by měla být dokončena v 

listopadu. Termín čerpání úvěru se prodlouží do března 2020.  

Smlouva, ke které je uzavírán dodatek, je v modulu smlouvy vedena pod číslem 515/2018, byla schválena usnesením 

zastupitelstva č. 590/24/ZM/2018 dne 24.09.2019 (Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 
25.000.000 Kč, se splatností 20 let s  pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 3M PRIBOR + 0,16% mezi Komerční bankou, 
a.s., IČO 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp.969, 114 07 Praha 1 jako věřitelem a městem Ústí nad Orlicí jako 
dlužníkem za účelem financování rekonstrukce objektu Dukla čp. 300 v Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.)
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Dodatkem se odkládá konec čerpání úvěru z 30.06.2019 na 30.03.2020. Počet splátek se snižuje z 240 na 232. 

Zahájení splácení se posouvá z 31.07.2019 na 31.03.2020. Měsíční splátka se zvyšuje ze 104.200 Kč na 107.800 Kč 

(roční navýšení splátek činí 43.200 Kč).

Při sestavování rozpočtu na letošní rok bylo počítáno s tím, že na splátkách úvěru bude uhrazeno 625 tis. Kč. Tyto 

splátky se letos hradit nebudou.  Na jednání zastupitelstva bude proto připraven návrh usnesení, kterým se 

prostřednictvím rozpočtového opatření splátky úvěru nehrazené z důvodu prodloužení termínu čerpání převedou z 

financování do rezervy. 

Text dodatku byl konzultován s vedoucí odboru rozvoje města i s vedoucím odboru právního a obecního 

živnostenského úřadu.

Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel: Ing. Petra Brejšová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

14. 92/4/ZM/2019 FIN/3 - Návrh na schválení rozpočtových opatření

K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje

rozpočtová opatření č. 39 - 41 k rozpočtu města pro rok 2019 dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Ing. Petře Brejšové

1.1. vedoucí finančního odboru, realizovat schválené rozpočtové opatření dle přílohy 
k usnesení zastupitelstva města.

Termín: 30.4.2019

Důvodová zpráva: 
Navržená rozpočová opatření jsou zdůvodněna v příloze k návrhu usnesení zastupitelstva města.
Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.
Pozn.:
Ing. Jirout, jako předseda finančního výboru vyjádřil kladné stanovisko s předloženým návrhem.
Odešel Ing. Bc. Řeháček v 16:24 hodin.

Předkladatel: Ing. Petra Brejšová
Zpracovatel: Ing. Petra Brejšová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

15. 93/4/ZM/2019 ORM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v 

roce 2018

K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-bere na vědomí

vyúčtování dotační smlouvy za rok 2018 ve výši 15.227.898,-Kč  a žádost o doplatek 
dotace za uplynulý rok 2018 ve výši 1.399.491,- Kč, předložené společností TEPVOS spol. s 
r.o., IČ: 25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, ve věci krytí 
ztrátovosti sportovišť, dle přílohy k usnesení ZM.
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II. Zastupitelstvo města-schvaluje
poskytnutí doplatku dotace ve výši 655.000,- Kč společnosti TEPVOS spol. s r.o., IČ: 
25945793, se sídlem Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, účelově určené na krytí 
ztráty sportovišť dle Smlouvy o poskytování dotace na krytí ztrátovosti sportovišť ze dne 
23.10.2008. Tato částka představuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými odpisy za rok 
2018.

III. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, zajistit proplacení částky dle bodu II. v termínu 
dle smlouvy o poskytování dotace na krytí ztrátovosti z provozování sportovišť.

Termín: 30.4.2019

Důvodová zpráva: 
Společnost TEPVOS předložila dne 7.3.2019 vyúčtování dotace za rok 2018, která jí byla 
poskytnuta Městem ke krytí ztrátovosti sportovišť na základě smlouvy, uzavřené v této věci dne 
23.10.2008, podle které má toto vyúčtování předložit do 15.3.2018.
Podle této smlouvy obdržel TEPVOS na rok 2018 dotaci ve výši 13.828.407,- Kč. Náklady na 
provozování sportovišť však byly vyšší o 1.399.491,- Kč a o tuto částku TEPVOS žádá dle čl. 4 
odst. 3 uvedené smlouvy. Rada města předloženou žádost projednala a doporučuje zastupitelstvu 
schválit  doplatek dotace ve výši  655.000, Kč, který představuje zvýšené odpisy dlouhodobého majetku viz 

příloha č. 3.

Pro rok 2019 je požadovaná dotace ve výši 15.602.062,- Kč.
Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

Předkladatel: Ing. arch. Eva Holásková
Zpracovatel: Ing. arch. Eva Holásková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

16. 94/4/ZM/2019 OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora kulturních 
aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu 
Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení  
Divadelnímu spolku VICENA, sídlem Ústí nad Orlicí, U Hřiště 1182, IČO 26547350, ve výši 
47.000 Kč  

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1.
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vedoucímu odboru ŠKCP, zajistit poskytnutí schválených finančních dotací dle 
bodů I. tohoto usnesení a jeho příloh č. 1 a 3

Termín: 30.6.2019

Důvodová zpráva: 
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019.
Rada města projednala návrh kulturní komise a  doporučuje rozdělení dotací, jak je uvedeno v 
navrženém usnesení a v příloze.
Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace bylo na  tento 
dotační program rok 2019 vyčleněno 500.000,- Kč, celá částka byla rozdělena.

Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.
Pozn.:
Ing. Bc. Řeháček požádal o rozdělení tohoto bodu při hlasování. P. Hájek s tímto návrhem 
souhlasil.
P. Hájek uvedl možný střet zájmů.
M. Pořický odešel v 16:28 hodin.
Ing. Bc. Řeháček přišel v 16:28 hodin.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

17. 95/4/ZM/2019 OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora kulturních 
aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu 
Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení   
SPOUSTI - Spolku pro organické Ústí, sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1272, IČO 
26573466, ve výši 40.000 Kč.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, zajistit poskytnutí schválených finančních dotací dle 
bodů I. tohoto usnesení a jeho příloh č. 1 a 3.

Termín: 30.6.2019

Důvodová zpráva: 
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora 
kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2019.
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Rada města projednala návrh kulturní komise a  doporučuje rozdělení dotací, jak je uvedeno v 
navrženém usnesení a v příloze.
Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace bylo na  tento 
dotační program rok 2019 vyčleněno 500.000,- Kč, celá částka byla rozdělena.

Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy v bodě výše.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

18. 96/4/ZM/2019 OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora pravidelné 
sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019, 
včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku FbK Orlicko - Třebovsko, z.s., sídlem Ústí 
nad Orlicí, Hylváty, Dukelská 546, IČO 26635232, ve výši 256.600 Kč

II. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019, 
včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tenisový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem 
Ústí nad Orlicí, V Lukách 276, IČO 00528137, ve výši 89.950 Kč

III. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložených žádostí poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Zborovská 
213, IČO 15028658, ve výši 455.450 Kč

IV. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
spolku Basketbalový klub Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 1057, IČO 
22762337, ve výši 104.350 Kč

V. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019, 
včetně požadované výjimky na pohoštění, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
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této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Klub sportovní gymnastiky Ústí nad Orlicí 
z.s., sídlem Libchavy, Dolní Libchavy 89, IČO 22771506, ve výši 61.500 Kč

VI. Zastupitelstvo města-schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
spolku Tělocvičná jednota SOKOL Ústí nad Orlicí, sídlem Ústí nad Orlicí, Lázeňská 576, IČO 
47501472, ve výši 52.800 Kč

VII. Zastupitelstvo města-schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
spolku GOLF CLUB UNO, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1181, IČO 26540851, ve 
výši 61.750 Kč

VIII. Zastupitelstvo města-schvaluje

na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019 a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
spolku SK Karate Ústí nad Orlicí, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 1208, IČO 
26652480, ve výši 74.150 Kč

IX. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, zajistit poskytnutí schválených finančních dotací dle 
bodů I. až VIII. tohoto usnesení a jeho příloh č. 1 a 3

Termín: 31.7.2019

Důvodová zpráva: 
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na rozdělení dotací  z dotačního programu Podpora 
pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2019.

Na základě platné metodiky výpočtu podpory sportovní činnosti byla u jednotlivých žadatelů 
vypočtena výše navrhované dotace.

Pro výpočet byly použity následující částky:
max. možná podpora pro organizace s údržbou.....1.550 Kč/ 1 člen tj. dítě do 18 let (soutěžní 
sport)
max. možná podpora pro organizace bez údržby....2.050 Kč / 1 člen tj. dítě do 18 let (soutěžní 
sport)
max. možná podpora na rekreační dítě..................650 Kč / 1 člen tj. dítě do 18 let (rekreační 
sport)
Celkem bylo rozděleno 1.509.745 Kč.
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Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace na rok 2019 
je na tento dotační program vyčleněna částka 1.500.000 Kč. Chybějících 9.745 Kč bude 
převedeno z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť 2019.

Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

19. 97/4/ZM/2019 OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z programu Podpora 
jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru 
v roce 2019, včetně požadovaných výjimek na OON a prize money, a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení  spolku FFT Bikes, z.s., 
sídlem Ústí nad Orlicí, Příkopy 146, IČO 22681051, ve výši 60.000 Kč

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, zajistit poskytnutí schválené finanční dotace dle bodu 
I. tohoto usnesení a jeho příloh č. 1 a 3

Termín: 31.7.2019

Důvodová zpráva: 
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na přidělení dotace z dotačního programu Podpora 
jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2019.
Rada města projednala návrh sportovní komise a  doporučuje rozdělení dotací, jak je uvedeno v 
navrženém usnesení a v příloze.
Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace bylo na  tento 
dotační program rok 2019 vyčleněno 300.000,- Kč. Sportovní komisí byla rozdělena částka ve výši 
276.200 Kč. Zbývajících 23.800 Kč bude přesunuto do rezervy sportu.
Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které požádal 
Ing. Bc. Řeháček o přiblížení celé akce. Mgr. Mikyska vysvětlil, že se jedná o každoroční závody  
konané mezi 9. a 11. srpnem v areálu pod Duklou. V rámci této akce se budou konat závody  Bob 
style, City dual a Down Hill. Ing. Bc. Řeháček se dále zajímal o to, jak velké množství lidí z Ústí 
nad Orlicí se této akce účastní. Mgr. Mikyska odvětil, že o tomto nemá žádnou informaci.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

20.
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98/4/ZM/2019 OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací z programu Rozvoj a údržba 
sportovišť v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové investiční finanční dotace z dotačního 
programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019, včetně požadované výjimky na investice, 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
spolku TJ Jiskra Hylváty, z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Za vodou 47, IČO 44470011, 
ve výši 70.000 Kč

II. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této dotace, dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Table Tenis Club Ústí nad Orlicí 
z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, Žižkov 502,  IČO 13583395, ve výši 75.000 Kč

III. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové investiční finanční dotace z dotačního 
programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019, včetně požadované výjimky na investice, 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení 
spolku Tělocvičná jednota Sokol Hylváty, sídlem Ústí nad Orlicí, Hylváty, Třebovská 108, IČO 
00484946, ve výši 50.000 Kč

IV. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku TJ Knapovec, z.s. sídlem Ústí 
nad Orlicí, Knapovec 138, IČO 44470037, ve výši 20.000 Kč

V. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tělocvičná jednota Sokol 
Kerhartice, sídlem Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská 120, IČO 49317725, ve výši 75.000 
Kč

VI. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace z dotačního 
programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí této dotace dle příloh č. 1 a 3 k usnesení spolku Tenisový klub Ústí nad Orlicí, 
z.s., sídlem Ústí nad Orlicí, V Lukách 276, IČO 00528137, ve výši 175.000 Kč

VII. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, zajistit poskytnutí schválených finančních dotací dle 
bodů I. až VI. tohoto usnesení a jeho příloh č. 1 a 3
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Termín: 31.7.2019

Důvodová zpráva: 
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu Rozvoj 
a údržba sportovišť v roce 2019.
Ve schváleném rozpočtu ORJ 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace je na rok 
2019 vyčleněna na tento dotační program částka 700.000 Kč.
Rada města projednala návrh sportovní komise a  doporučuje rozdělení dotací, jak je uvedeno v 
navrženém usnesení a v příloze.
Celkem byla rozdělena částka 645.000 Kč. Nerozdělených 55.000 Kč bylo použito:

• 36.000 Kč rozděleno mezi 4 žádosti o individuální dotace - sportovní příprava
• 9.745 Kč převedeno do dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti 

sportovních organizací v roce 2019
• 9.255 Kč převedeno na rezervu sport pro případné individuální dotace do oblasti sportu, 

které odbor ŠKCP obdrží v průběhu roku 2019

Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.
Pozn.:
H. Drobná oznámila možný střet zájmů.
J. Zábrodský oznámil možný střet zájmů.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

21. 99/4/ZM/2019 OŠKCP/5 - Individuální dotace do oblasti kultury v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu města Ústí 
nad Orlicí na projekt "Celoroční činnost Klubu přátel umění Ústí nad Orlicí" včetně 
požadovaných výjimek a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle příloh 
č. 1 a 2 k usnesení Klubu přátel umění, sídlem Ústí nad Orlicí 17. listopadu 597,IČO 
68208251, ve výši 67.000 Kč

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, zajistit poskytnutí schválené finanční dotace dle bodu 
I. tohoto usnesení a jeho příloh č. 1 a 2

Termín: 30.6.2019

Důvodová zpráva: 
Odbor ŠKCP předkládá k projednání návrh na přidělení individuální finanční dotace, jak je 
uvedeno v návrhu usnesení. Částka v žádosti o poskytnutí dotace Klubu přátel umění byla 
upravena dle Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor schválené Radou města Ústí nad Orlicí dne 
21. 1. 2019 pod usnesením č. 163/9/RM/2019.
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Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

22. 100/4/ZM/2019 OŠKCP/6 - Návrh na poskytnutí individuálních finančních 
neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti školství (školy nezřizované městem 
Ústí nad Orlicí) v roce 2019
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 
2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace  dle přílohy k usnesení č. 1 
a 2   Střední škole uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, se sídlem Zahradní 541, IČO 000 87 
408, ve výši 45.000 Kč

II. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádosti poskytnutí individuální finanční dotace na projekty škol v roce 
2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace  dle přílohy č. 1 a 2 k 
usnesení  Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí nad Orlicí, se sídlem 
Lázeňská 206, IČO 708 44 755, ve výši 25.000 Kč

III. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, zajistit poskytnutí schválených finančních dotací dle 
bodů I. a II. tohoto usnesení a jeho příloh č. 1 a 2

Termín: 31.5.2019

Důvodová zpráva: 
Rada města projednala návrh školské komise  a navrhuje rozdělení dotací, jak je uvedeno v 
návrhu usnesení. Finanční  krytí je ve schváleném rozpočtu na položce dotace školství ve výši 
149.000 Kč.
Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.
Pozn.:
Mgr. Pokorný oznámil možný střet zájmů.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

23. 101/4/ZM/2019 OŠKCP/7 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace z 
ministerstva kultury a finanční podíly
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 
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I. Zastupitelstvo města-schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 29.200 Kč z rozpočtu města Ústí nad Orlicí jako povinný podíl 
města v rámci Programu regenerace městských památkových zón na rok 2019 
Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČ 47501103, určenou na obnovu 
venkovních omítek na Kostele Nanebevzetí P. Marie - 2.etapa, Ústí nad Orlicí.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, doložit na Ministerstvu kultury schválení dotací - 
povinných podílů města, dle bodů  I.  tohoto usnesení a zajistit poskytnutí 
schválených finančních dotací dle podmínek a termínu stanoveném v budoucím 
Rozhodnutí Ministerstva kultury po jeho doručení městu Ústí nad Orlicí

Termín: 31.7.2019

Důvodová zpráva: 
Na základě rozhodnutí Ústřední komise MK pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2019 byla 
Městu Ústí nad Orlicí přislíbena dotace ve výši 1.590.000,- Kč. Tato dotace se ještě 
navýšila o částku 100.000 Kč za výhru v krajském kole celostátní soutěže o titul 
Historické město roku 2019. Celková výše dotace tedy činí 1.690.000 Kč. Příslušnou 
částku lze využít na obnovu objektů zařazených do Programu v roce 2019 - viz Rekapitulace akcí 
obnovy v příloze č. 1. Dotace je určena na stavební obnovu a restaurování kulturních památek, a 
to na základě Podmínek přiznání příspěvku z Programu v roce 2019. Vlastníci kulturních památek 
(církev, FO) předložili městu v termínu do 25. března 2019 formuláře souhrnných 
přehledů včetně doložení všech povinných dokladů. Město předkládá ministerstvu kultury 
písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu 2019 se všemi 
souhrnnými přehledy akcí obnovy kulturních památek, včetně všech povinných dokladů, a to v 
termínu do 8.dubna 2019.
 Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanoví takto:

žadatel - příjemce 
dotace

žadatel - příjemce 
dotace

Zdroj FP města, kraje FO, PO, církve

Prostředky 
vlastníka

min. 50 % min. 40 %

Rozpočet města 0 min. 10 %

Prostředky z 
Programu

max. 50 % max. 50 %

Přehled rozdělení dotace včetně závazných finančních podílů města určených z celkových 
uznatelných nákladů akce obnovy, viz příloha č. 2.
Finanční plnění podílů města pro objekty církve a fyzických osob v celkové výši 165.349 Kč budou 
kryty z rozpočtu města na rok 2019, ORJ - 4 - Program regenerace MPZ.
Dotace budou poskytnuty na základě smlouvy, a to následně po poskytnutí dotace Rozhodnutím 
Ministerstva kultury městu Ústí nad Orlicí.

Stránka č. 20 z 33Zápis [4/ZM/15.4.2019]

25.4.2019http://172.16.2.159:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh bez rozpravy. Ing. Bc. Řeháček požádal o 
možnost rozdělení hlasování samostatně na bod I., II. a III., IV. P. Hájek s tímto návrhem 
souhlasil a dle technických možností bylo hlasování rozděleno na bod I., II., III., a IV.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

24. 102/4/ZM/2019 OŠKCP/7 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace z 
ministerstva kultury a finanční podíly
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 71.000 Kč z rozpočtu města Ústí nad Orlicí jako povinný podíl 
města v rámci Programu regenerace městských památkových zón na rok 2019 
Římskokatolické farnosti - děkanství Ústí nad Orlicí, IČ 47501103, určenou na obnovu oken 
v 1. nadzemním podlaží objektu Děkanství čp. 19, Ústí nad Orlicí.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, doložit na Ministerstvu kultury schválení dotací - 
povinných podílů města, dle bodů  I.  tohoto usnesení a zajistit poskytnutí 
schválených finančních dotací dle podmínek a termínu stanoveném v budoucím 
Rozhodnutí Ministerstva kultury po jeho doručení městu Ústí nad Orlicí

Termín: 31.7.2019

Důvodová zpráva: 
Na základě rozhodnutí Ústřední komise MK pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2019 byla 
Městu Ústí nad Orlicí přislíbena dotace ve výši 1.590.000,- Kč. Tato dotace se ještě 
navýšila o částku 100.000 Kč za výhru v krajském kole celostátní soutěže o titul 
Historické město roku 2019. Celková výše dotace tedy činí 1.690.000 Kč. Příslušnou 
částku lze využít na obnovu objektů zařazených do Programu v roce 2019 - viz Rekapitulace akcí 
obnovy v příloze č. 1. Dotace je určena na stavební obnovu a restaurování kulturních památek, a 
to na základě Podmínek přiznání příspěvku z Programu v roce 2019. Vlastníci kulturních památek 
(církev, FO) předložili městu v termínu do 25. března 2019 formuláře souhrnných 
přehledů včetně doložení všech povinných dokladů. Město předkládá ministerstvu kultury 
písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu 2019 se všemi 
souhrnnými přehledy akcí obnovy kulturních památek, včetně všech povinných dokladů, a to v 
termínu do 8.dubna 2019.
 Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanoví takto:

žadatel - příjemce 
dotace

žadatel - příjemce 
dotace

Zdroj FP města, kraje FO, PO, církve
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Prostředky 
vlastníka

min. 50 % min. 40 %

Rozpočet města 0 min. 10 %

Prostředky z 
Programu

max. 50 % max. 50 %

Přehled rozdělení dotace včetně závazných finančních podílů města určených z celkových 
uznatelných nákladů akce obnovy, viz příloha č. 2.
Finanční plnění podílů města pro objekty církve a fyzických osob v celkové výši 165.349 Kč budou 
kryty z rozpočtu města na rok 2019, ORJ - 4 - Program regenerace MPZ.
Dotace budou poskytnuty na základě smlouvy, a to následně po poskytnutí dotace Rozhodnutím 
Ministerstva kultury městu Ústí nad Orlicí.
Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení dle bodu výše.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

25. 103/4/ZM/2019 OŠKCP/7 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace z 
ministerstva kultury a finanční podíly
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 61.536 Kč z rozpočtu města Ústí nad Orlicí jako povinný podíl 
města v rámci Programu regenerace městských památkových zón na rok 2019 panu 
Stanislavu Motlovi, Janu Motlovi, Lidmile Bittnerové a Monice Kramsové, Ústí nad Orlicí, 
určenou na obnovu oken a balkónových dveří na objektu Měšťanského domu čp. 9, Mírové 
náměstí, Ústí nad Orlicí.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, doložit na Ministerstvu kultury schválení dotací - 
povinných podílů města, dle bodů  I.  tohoto usnesení a zajistit poskytnutí 
schválených finančních dotací dle podmínek a termínu stanoveném v budoucím 
Rozhodnutí Ministerstva kultury po jeho doručení městu Ústí nad Orlicí

Termín: 31.7.2019

Důvodová zpráva: 
Na základě rozhodnutí Ústřední komise MK pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2019 byla 
Městu Ústí nad Orlicí přislíbena dotace ve výši 1.590.000,- Kč. Tato dotace se ještě 
navýšila o částku 100.000 Kč za výhru v krajském kole celostátní soutěže o titul 
Historické město roku 2019. Celková výše dotace tedy činí 1.690.000 Kč. Příslušnou 
částku lze využít na obnovu objektů zařazených do Programu v roce 2019 - viz Rekapitulace akcí 
obnovy v příloze č. 1. Dotace je určena na stavební obnovu a restaurování kulturních památek, a 
to na základě Podmínek přiznání příspěvku z Programu v roce 2019. Vlastníci kulturních památek 
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(církev, FO) předložili městu v termínu do 25. března 2019 formuláře souhrnných 
přehledů včetně doložení všech povinných dokladů. Město předkládá ministerstvu kultury 
písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu 2019 se všemi 
souhrnnými přehledy akcí obnovy kulturních památek, včetně všech povinných dokladů, a to v 
termínu do 8.dubna 2019.
 Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanoví takto:

žadatel - příjemce 
dotace

žadatel - příjemce 
dotace

Zdroj FP města, kraje FO, PO, církve

Prostředky 
vlastníka

min. 50 % min. 40 %

Rozpočet města 0 min. 10 %

Prostředky z 
Programu

max. 50 % max. 50 %

Přehled rozdělení dotace včetně závazných finančních podílů města určených z celkových 
uznatelných nákladů akce obnovy, viz příloha č. 2.
Finanční plnění podílů města pro objekty církve a fyzických osob v celkové výši 165.349 Kč budou 
kryty z rozpočtu města na rok 2019, ORJ - 4 - Program regenerace MPZ.
Dotace budou poskytnuty na základě smlouvy, a to následně po poskytnutí dotace Rozhodnutím 
Ministerstva kultury městu Ústí nad Orlicí.
Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení dle bodu výše. 

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

26. 104/4/ZM/2019 OŠKCP/7 - Program regenerace MPZ na rok 2019 - dotace z 
ministerstva kultury a finanční podíly
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 3.613 Kč z rozpočtu města Ústí nad Orlicí, jako povinný podíl 
města v rámci Programu regenerace městských památkových zón na rok 2019 panu 
Mojmíru a Andree Hicklovým, Betlém 501, Žamberk, určenou na opravu omítky a vybílení 
podloubí objektu Měšťanského domu čp. 20, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Luboši Mikyskovi

1.1. vedoucímu odboru ŠKCP, doložit na Ministerstvu kultury schválení dotací - 
povinných podílů města, dle bodů  I.  tohoto usnesení a zajistit poskytnutí 
schválených finančních dotací dle podmínek a termínu stanoveném v budoucím 
Rozhodnutí Ministerstva kultury po jeho doručení městu Ústí nad Orlicí.
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Termín: 31.7.2019

Důvodová zpráva: 
Na základě rozhodnutí Ústřední komise MK pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2019 byla 
Městu Ústí nad Orlicí přislíbena dotace ve výši 1.590.000,- Kč. Tato dotace se ještě 
navýšila o částku 100.000 Kč za výhru v krajském kole celostátní soutěže o titul 
Historické město roku 2019. Celková výše dotace tedy činí 1.690.000 Kč. Příslušnou 
částku lze využít na obnovu objektů zařazených do Programu v roce 2019 - viz Rekapitulace akcí 
obnovy v příloze č. 1. Dotace je určena na stavební obnovu a restaurování kulturních památek, a 
to na základě Podmínek přiznání příspěvku z Programu v roce 2019. Vlastníci kulturních památek 
(církev, FO) předložili městu v termínu do 25. března 2019 formuláře souhrnných 
přehledů včetně doložení všech povinných dokladů. Město předkládá ministerstvu kultury 
písemnou žádost o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v Programu 2019 se všemi 
souhrnnými přehledy akcí obnovy kulturních památek, včetně všech povinných dokladů, a to v 
termínu do 8.dubna 2019.
 Závazné finanční podíly dotčených subjektů na akci obnovy kulturní památky se stanoví takto:

žadatel - příjemce 
dotace

žadatel - příjemce 
dotace

Zdroj FP města, kraje FO, PO, církve

Prostředky 
vlastníka

min. 50 % min. 40 %

Rozpočet města 0 min. 10 %

Prostředky z 
Programu

max. 50 % max. 50 %

Přehled rozdělení dotace včetně závazných finančních podílů města určených z celkových 
uznatelných nákladů akce obnovy, viz příloha č. 2.
Finanční plnění podílů města pro objekty církve a fyzických osob v celkové výši 165.349 Kč budou 
kryty z rozpočtu města na rok 2019, ORJ - 4 - Program regenerace MPZ.
Dotace budou poskytnuty na základě smlouvy, a to následně po poskytnutí dotace Rozhodnutím 
Ministerstva kultury městu Ústí nad Orlicí.
Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení dle bodu výše. 

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska
Zpracovatel: Mgr. Luboš Mikyska
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

27. 105/4/ZM/2019 OSS/1 Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a 
zdravotnictví
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
na základě předložené žádostí poskytnutí programové dotace ve výši 22.000 Kč pro ABATAB, 
spolek pro péči o rodinu, IČO 042 53 965, na projekt "Sasanky - sociálně aktivizační služby 
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pro rodiny s dětmi", z toho 14.718 Kč na havarijní pojištění vozidla používaného pro sociální 
službu, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

II. Zastupitelstvo města-schvaluje

na základě předložené žádostí poskytnutí programové dotace ve výši 26.000 Kč pro CEDR 
Pardubice, o.p.s, IČO 275 47 850, na projekt "Centrum denních aktivit", z  toho 26.000 Kč 
na osobní náklady, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v 
příloze.

III. Zastupitelstvo města-schvaluje

na základě předložené žádostí poskytnutí programové dotace ve výši 20.000 Kč pro Centrum 
komplexní péče CZ s.r.o., IČO 150 28 429, na projekt "Doma je doma", z toho 20.000 Kč na 
osobní náklady, a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

IV. Zastupitelstvo města-schvaluje

na základě předložených žádostí poskytnutí programových dotací v celkové výši  210.000 Kč 
pro Oblastní charitu  Ústí nad Orlicí, IČ0 444 68 920, z toho 
60.000 Kč na projekt "Domácí hospicová péče (Domácí hospic Alfa-Omega), z toho 60.000 
Kč na osobní náklady,
90.000 Kč na projekt "Charitní pečovatelská služba", z toho 90.000 Kč na osobní náklady, a
60.000 Kč na projekt "Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí", z toho 55.000 Kč na osobní náklady
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

V. Zastupitelstvo města-schvaluje

na základě předložené žádostí poskytnutí programové dotace ve výši 275.000  Kč pro 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, IČO 00426261, na projekt "Senior 
doprava ČČK," z toho 201.000 Kč na osobní náklady, 15.000 Kč na pojištění vozidla Taxík 
Maxík a 5.000 Kč na telefon a internet
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

VI. Zastupitelstvo města-schvaluje

na základě předložené žádostí poskytnutí programové dotace ve výši  129.000 Kč pro 
Rodinné centrum Srdíčko z.s., IČ0 270 52 982,
z toho 105.000 Kč na projekt "Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamin," z toho 
39.000 Kč na osobní náklady, 11.600 Kč na telefon a internet a 6.000 Kč na pojištění 
odpovědnosti
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.
a 24.000 Kč na projekt "Rodinné centrum Srdíčko", z toho 24.000 Kč na osobní náklady

VII. Zastupitelstvo města-schvaluje

na základě předložené žádostí poskytnutí programové dotace ve výši 24.000 Kč pro Unii 
 ROSKA - reg. org. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ, z.p.s., IČO 691 72 234, na projekt "Kvalitní 
život s roztroušenou sklerózou", z toho 24.000 Kč na osobní náklady
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy uvedené v příloze.

VIII. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb,  zajistit administrativní úkony spojené s 
realizací schválených smluv o poskytnutí dotací

Stránka č. 25 z 33Zápis [4/ZM/15.4.2019]

25.4.2019http://172.16.2.159:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



Termín: 30.6.2019

Důvodová zpráva: 
Rada  města předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh na poskytnutí programových dotací z 
rozpočtu města do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2019, který byl vyhlášen ve výši 
1 400 000 Kč, a k doporučení pro zastupitelstvo města schválení dotací v případech, kdy 
požadovaná výše dotace na projekt převyšuje částku 50.000 Kč. Pracovní skupina při rozdělování 
vycházela z nastavených kritérií a typů poskytovaných služeb. Dle těchto kritérií jsou žádosti 
posuzovány podle počtu klientů, počtu lůžkodnů nebo počtu návštěv služby, případně počtu členů 
na akci (při jednorázových akcích). Pracovní skupina navrhuje rozdělení celkové částky 1 280 000 
Kč, z toho 574.000 Kč bylo předloženo ke schválení v RM a 706.000 Kč je k projednání v ZM.  
V příloze návrhu usnesení jsou tabulkové přehledy  požadavků, rozpočtů projektů a navrhované 
výše dotací pro schválení v radě města a  v zastupitelstvu města, další přílohou je vzorová 
smlouva o poskytnutí programové dotace a tabulka k příslušnému rozpočtovému opatření. Rada 
města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh usnesení.
Záznam rozpravy: 
P. Hájek upozornil na skutečnost, že předkládaný návrh prezentuje za omluvenou Mgr. 
Nečekalovou J. Preclík, místostarosta města.
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s krátkou rozpravou, ve které Ing. Bc. 
Řeháček upozornil na možný střet zájmů předkládajícího J. Preclíka. Také se pozastavil nad tím, 
že Charitě a Českému červenému kříži je vyhověno ve 100 % požadavků o dotace oproti jiným 
žadatelům, kde míra dotace není v plné výši. Na tuto poznámku reagoval J. Preclík , že je to dáno 
nastavenými kritérii, kterými jsou počet klientů a poskytované služby. V tomto konkrétním případě 
se jedná o nárůst klientů.
Pozn.:
J. Preclík oznámil možný střet zájmů.

Předkladatel: Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel: Marie Škorpilová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

28. 106/4/ZM/2019 OSS/2 Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních 

služeb a zdravotnictví

K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje

na základě předložené žádosti, poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
města 2019 ve výši 200.000 Kč Nadačnímu fondu "S námi je tu lépe!," IČO 015 58 501, se 
sídlem Ústí nad Orlicí, Čs. Armády 1076,  na  projekty "Efektivní léčba cévních uzávěrů" pro 
radiodiagnostické oddělení a "Učíme rodiče křísit" - 4 modely kojence na nácvik 
kardiopulmonální resuscitace pro dětské oddělení NPK, a.s., Orlickoústecké  nemocnice", 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy k usnesení.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Ivaně Nečekalové

1.1. vedoucí odboru sociálních služeb, předložit žádost o individuální dotaci na 
jednání zastupitelstva města
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Termín: 1.7.2019

Důvodová zpráva: 
Rada města Ústí nad Orlicí předkládá ke schválení žádost a návrh smlouvy o poskytnutí  
individuální dotace pro Nadační fond "S námi je tu lépe!"  - v roce 2019 na dva nadační projekty 
"Efektivní léčba cévních uzávěrů" pro radiodiagnostické oddělení a "Učíme rodiče křísit" - 4 
modely kojence na nácvik kardiopulmonální resuscitace pro dětské oddělení NPK, a.s., 
Orlickoústecké  nemocnice", které budou používány pro občany z Orlickoústecka.
Částka 200.000 Kč  byla již odsouhlasena při schvalování rozpočtu na rok 2019 a je navrhováno 
její rozdělení stejným dílem na oba projekty, tj. 100 000 Kč na  "Efektivní léčbu cévních uzávěrů" 
 a 100 000 Kč na  modely kojenců k nácviku kardiopulmonální resuscitace
Nadační fond  "S námi je tu lépe!" převede dotaci od města Ústí nad Orlicí na účet Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s. a peníze budou použity k  úhradě faktur za nákup přístroje a modelů 
kojenců, které se stanou majetkem  Orlickoústecké nemocnice a  budou v ní umístěny. Rada 
města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh usnesení.
Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy, kdy P. Hájek jen 
upřesnil, že se jedná o dotaci v rámci schváleného rozpočtu.
Pozn.:
MUDr. Řezníček uvedl možný střet zájmů.

Předkladatel: Mgr. Ivana Nečekalová
Zpracovatel: Marie Škorpilová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

29. 107/4/ZM/2019 ORM/2 - Podání žádosti o dotaci z MMR - 2/2019/117D082 Podpora 
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, DT1 - Revitalizace a výstavba 
pro akci "Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí" z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje

obsah projektu regenerace území brownfieldu a také podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 
pro místní rozvoj na realizaci akce:" Výstavba Domu dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí ". 
Konkrétně se jedná o podprogram: 2/2019/117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro 
nepodnikatelské využití, DT1 - Revitalizace a výstavba.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Ing. arch. Evě Holáskové

1.1. vedoucí odboru rozvoje města, průběžně poskytnout součinnost s administrací 
přípravy žádosti o dotaci z programu MMR viz výše uvedený text.

Termín: 31.5.2019

Důvodová zpráva: 
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V současné době probíhá zpracování žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na realizaci 
akce: " Výstavba Domu dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí ". Konkrétně se jedná o podprogram: 
2/2019/117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, DT1 - Revitalizace 
a výstavba. Žádost bude odevzdána nejpozději do 31.května do 12 hodin. Součástí odevzdané 
žádosti bude i schválené usnesení Zastupitelstva města. 

Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení s rozpravou, ve které Ing. Bc. 
Řeháček uvedl, že v navrhovaném bodě nezaznamenal žádné přílohy ve formě projektu. P. Hájek 
vysvětlil, že návrh usnesení vyplývá z požadavku MMR. O této problematice se již zmiňovali na 
minulém zasedaní Zastupitelstva města. Tento návrh usnesení vychází přímo z metodiky 
Ministerstva pro místní rozvoj.
MUDr. Řezníček se pozastavil nad určitou nezodpovědností poddávat žádost o dotaci v poslední 
možný den, kdy zde není již žádná časová rezerva. P. Hájek uvedl k této připomínce, že je možné 
termíny předkládání žádostí o dotace upravit.
Ing. Bc. Řeháček opětovně reagoval na skutečnost, že v rámci návrhu usnesení není zapracován 
projekt v příloze. P. Hájek vysvětlil, že projektem se myslí vlastní stavba DDM, která je 
zpracována v rámci  projektu na revitalizaci území Perla.
J. Čepelka dodal, že se mu název zdá být poněkud "kostrbatý", ale pokud je konzultovaný s 
Ministerstvem pro místní rozvoj, pak neshledává námitek. P. Hájek toto potvrdil a uvedl, že vše je 
na základě domluvy s Ing. arch. Holáskovou a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Ing. Bc. Řeháček se obrátil na Ing. arch. Holáskovou s konstatováním, že stále na základě této 
žádosti netuší, co schvaluje a vyjádřil přání, zda nelze najít jiné řešení. Ing. arch. Holásková 
odvětila, že opravdu nelze.
Pozn.:
MUDr. Skotálek odešel v 16:48 hodin a přišel v 16:50 hodin.

Předkladatel: Ing. arch. Eva Holásková
Zpracovatel: Ing. arch. Eva Holásková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

30. 108/4/ZM/2019 OPŽ/1 - Statut kontrolního výboru zastupitelstva města
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje
Statut Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, dle přílohy k usnesení ZM.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Mgr. Marianu Radovi

1.1. vedoucímu odboru právního a obecního živnostenského úřadu zajistit 
podepsání statutu.

Termín: 30.4.2019

Důvodová zpráva: 
Kontrolní výbor zastupitelstva města na svém zasedání dne 20. 3. 2019 posoudil návrh Statutu 
Kontrolního výboru Zastupitelstva města a svým usnesením č. 1/2019 doporučil zastupitelstvu 
města tento statut schválit.
Tento bod zastupitelstvu města předloží předseda kontrolního výboru.
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Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy. Statut kontrolního 
výboru představila J. Severová.
Pozn. :
MUDr. Řezníček odešel v 16:53 hodin.

Předkladatel: Mgr. Marian Rada
Zpracovatel: Mgr. Marian Rada
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

31. 109/4/ZM/2019 TAJ/1 - Informace tajemníka MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení 
ZM za časové období září až prosinec 2018
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-bere na vědomí
informaci tajemníka MěÚ o splněných usnesení zastupitelstva města:

z minulého období ZM 22 (16. 4. 2018) až ZM 23 (25. 6. 2018):
566 Návrhy na udělení ocenění Cena města a čestné občanství.
Celkem 1 usnesení.

v období ZM 24 (24. 9. 2018) až ZM 2 (10. 12. 2018):
569 - 596, 1  - 57.
Celkem 84 usnesení.

Důvodová zpráva: 
Pro informaci předkládám výše uvedené sdělení ohledně plnění přijatých usnesení ZM za časové 
období září až prosinec 2018.
Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement
Zpracovatel: Bc. Karina Habrová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 3
Usnesení bylo: Přijato

32. 110/4/ZM/2019 TAJ/2 - Volba člena osadního výboru pro část města Knapovec, Horní 
a Dolní Houžovec
K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů člena Osadního výboru pro část města Knapovec, 
Horní a Dolní Houžovec Petra Strákoše.

Důvodová zpráva: 
Dodatečná volba člena osadního výboru ZM.

Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.
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Pozn.:
Mgr. Pokorný a Mgr. Bäuchel odešli v 16:56 hodin.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement
Zpracovatel: Ing. Marcel Klement
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 5
Usnesení bylo: Přijato

33. 111/4/ZM/2019 TAJ/3 - Zrušení směrnice č. 03/S/2017

K tomuto bodu jednání byli přizváni: 

I. Zastupitelstvo města-schvaluje

1. zrušit směrnici č. 3/S/2017 o poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na 
úpravu zevnějšku.

II. Zastupitelstvo města-ukládá

1. Ing. Marcelu Klementovi

1.1. zajistit administrativní zrušení uvedené směrnice.

Termín: 22.4.2019

Důvodová zpráva: 
Navrhuji zrušit směrnici č. 3/S/2017 o poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na 
úpravu zevnějšku.
Důvodem je skutečnost, že Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na svém 3. zasedání dne 
11.02.2019 stanovila v usneseních č. 60/3/ZM/2019, č. 61/3/ZM/2019 a č. 61/3/ZM/2019 nové 
způsoby odměn a příspěvků členům zastupitelstva v souvislosti s přijímáním projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství a dále v souvislosti se zastupováním obce na 
veřejných občanských obřadech, a to na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku.
Rada města doporučuje uvedenou směrnici zrušit.

Záznam rozpravy: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh usnesení bez rozpravy.
Pozn.:
Mgr. Pokorný přišel v 16:57 hodin.

Předkladatel: Ing. Marcel Klement
Zpracovatel: Ing. Marcel Klement
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování 
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 5
Usnesení bylo: Přijato

34. DSS - Informace vedoucího odboru

Zastupitelstvo města vzalo předloženou informaci na vědomí.

Předkladatel: lic. Jaroslav Škarka Hlasování 
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Výsledek hlasování: 

35. 

Stránka č. 30 z 33Zápis [4/ZM/15.4.2019]

25.4.2019http://172.16.2.159:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



OŠKCP - Informace vedoucího odboru

Zastupitelstvo města vzalo předloženou informaci na vědomí.
Pozn.:
Mgr. Bäuchel a MUDr. Řezníček přišli v 16:58 hodin.

Předkladatel: Mgr. Luboš Mikyska Hlasování 
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Výsledek hlasování: 

36. OSS - Informace vedoucí odboru

Zastupitelstvo města vzalo předloženou informaci na vědomí.

Předkladatel: Mgr. Ivana Nečekalová Hlasování 
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Výsledek hlasování: 

37. SMM - Informace vedoucího odboru

P. Hájek představil správce lesů města Ústí nad Orlicí, Jiřího Faltýnka, který předloženou 
prezentaci uvedl. Zastupitelstvo města vzalo prezentovanou informaci na vědomí.
V následné diskuzi se P. Strákoš dotázal, zda jsou k dispozici nějaké prostředky na nezodpovědné 
majitele pozemků. J. Faltýnek reagoval, že toto je zcela v kompetenci Státní správy lesů. P. 
Strákoš se také zeptal, zda nejsou tipy či návody, jak by se dala zadržovat voda v půdě, třeba 
formou remízků, aby se pomohlo městu. J. Faltýnek vysvětlil, že se tato problematika dotýká více 
vlastníků, nejen města, ale i jednotlivců a bylo by potřeba spolupráce všech dotčených, aby se 
mohli tyto remízky budovat .
Ing. Bc. Řeháček uvedl, že z vyslechnuté prezentace vyplývá, že smrk tedy patří pouze na severní 
stranu a při obnově lesa ho nelze jinde vysazovat. Také zmínil třiceti procentní využití smrku v 
průmyslu a dalších odvětvích. Na to reagoval dotazem, zda jedině smrkem lze osazovat severní 
strany svahů a zda je využití při zpracování také pro jiné dřeviny? J. Faltýnek oponoval, že to 
takto jednoznačně nelze říci, a vysvětlil odolnost smrku vůči klimatickým podmínkám právě na 
severní straně. Také uvedl, že smrk je nejekonomičtějším materiálem. Na to reagoval Ing. Bc. 
Řeháček úvahou, zda si tuto kůrovcovou kalamitu nezpůsobujeme samy, když lesy 
osazujeme převážně smrky. J. Faltýnek vysvětlil, že smrk roste zhruba 100 let a tyto stromy, co 
jsou v současnosti napadeny, byly vysazeny minulými generacemi, kdy nikdo nemohl tušit, že tato 
kalamita nastane. Sám uvedl, že není řešením osazovat lesy jinými druhy dřevin, protože se nedá 
říci, že nějaký druh stromu kůrovci odolá.
T. Teplý poděkoval J. Faltýnkovi za dobře připravenou prezentaci na toto závažné téma a uvedl, 
že ho netěší představa holých svahů. Zajímal se o jiné řešení, ale  J. Faltýnek doplnil, že lze 
postup kůrovce pouze zpomalit, zastavit nelze. T. Teplý se také zeptal, zda by mohlo vedení 
města být více nápomocno při řešení této kalamity? J. Faltýnek odpověděl, že v současné chvíli se 
nedá nic jiného dělat, než napadené dřevo kácet a odklízet. 
Mgr. Pokorný také poděkoval za připravenou prezentaci a konstatoval, že je alarmující. Zeptal se, 
zda lze hledat spojitost mezi skutečností, že neumíme vhodně zadržovat vodu v krajině a mezi 
tím, že v nižších polohách jsou vysévány nevhodné plodiny, jako např. řepka olejka nebo to jsou 
zcela oddělené problémy? J. Faltýnek odpověděl, že v současné chvíli je schopnost absorbce lesa 
na svém maximu. Dle jeho soudu by také napomohlo, kdyby bylo více pozemků menšího 
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charakteru. Toto však nelze vyřešit na regionální úrovni. Jedná se o zemědělskou politiku, kde z 
ekonomického hlediska je výhodnější mít velké pozemky. Tento problém je potřeba řešit v rámci 
celé EU a to nejen formou větších finančních prostředků vynaložených do boje s tímto škůdcem.
P. Hájek zakončil celou prezentaci vyjádřením alarmujícího stavu probíhající kalamity, a že se 
tento problém dotýká opravdu všech.
Pozn.:
Ing. Bc. Řeháček odešel 17:07 hodin a přišel v 17:10

Předkladatel: Ing. Jiří Hruška Hlasování 
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Výsledek hlasování: 

38. Zápisy

Zastupitelstvo města vzalo přiložené zápisy na vědomí.

Předkladatel: Starosta Hlasování 
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Výsledek hlasování: 

39. Závěr

P. Hájek upozornil na termín dalšího zasedání Zastupitelstva města, které bude 24.6.2019
Starosta města Petr Hájek ukončil 4. zasedání Zastupitelstva města v 17:30 hodin.

Předkladatel: Starosta Hlasování 
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo: 
Výsledek hlasování: 

Petr Hájek
starosta

Jiří Preclík
místostarosta

Zapisovatelé: 

Krátká Gabriela, Bc., DiS.
Referent
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Ověřovatelé: 

Bc. Anna Škopová
radní

MUDr. Jiří Řezníček
zastupitel
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